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AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN INSTELLINGSVERGUNNING

(hieronder aankruisen welke vergunning(en) u wenst aan te vragen):

Ex artikel 2 WOD {instellingsvergunning voor verrichten dierproeven)

H Ex artikel 11 a WOD (instellingsvergunning voor fokken van dieren met het oog op

dierproeven)

lal Ex artikel 11 a WOD (instellingsvergunning voor afleveren van dieren met het oog op

dierproeven)

1. Aanvrager
Naam instelling: Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie
Naam verantwoordelijke namens de instelling/ portefeuillehouder: |
Aard van de instelling1: Onderzoeksinstelling
Indien van toepassing KvK-nummer: 54327946

Postcode enplaatsnaam^^^^H Utrecht
Telefoon:

2. Persoon of personen die binnen de instelling verantwoordelijk zijn voor de algemene
uitvoering van het project en voor de overeenstemming daarvan met verleende
projectvergunning, bedoeld in artikel 13f, vierde lid, onderdeel b, van de Wod

1. Naam:|
Functie:!

2. Naam:
Functie:

3. Persoon of personen bedoeld in artikel 13f, derde lid, van de Wod
a. De persoon of personen ter plaatse die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het welzijn
en de verzorging van de dieren in de inrichting

1. Naam:|
Functie:]

2. Naam:
Functie:

b. De persoon of personen ter plaatse die ervoor zorgen dat personeelsleden die met de dieren
omgaan, toegang hebben tot specifieke informatie betreffende de in de inrichting gehuisveste
soorten
1. Naam:!

Functie]
2. Naam:

B \n contracilaboratonum ccn onderzoeksinstelling of een onderwijsinstelling Icn aanzien waarvan in overeenstemming mcl andere
mimslcr op de aanvraag wordt beslist, als bedoeld m artikel A, tweede lid van de Wod



Functie:

c. De persoon of personen ter plaatse die ervoor zorgen dat personeelsleden voldoende
geschoold en bekwaam zijn, voortdurend worden opgeleid en onder toezicht staan totdat zij
het bewijs van de vereiste bekwaamheid hebben geleverd
1. Naam:|

Functie:!
2. Naam:

Functie:

4. Persoon of personen bedoeld in artikel 14 van de Wod
1. Naam:!

Functie:]
2. Naam:

Functie:

5.

6.

Huisvesting proefdieren
(invullen indien niet op bovengenoemd adres bij l gehuisvest, eventuele meerdere locaties
waarop dieren worden gehuisvest in een bijlage vermelden, voorzien van hutsadres):

Adres'.l
Postcode enjilaatsnaam: |
Telefoon: j

Ondertekening
De vergunninghouder: Prinses Maxima Centrum voor Klnderoncologie B.V.
Naam;|
Functie:
Plaats: Utrecht
Da
Me

Dit for

Voor v«

NVWA,'

t.a.v.|

Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT

t. a. v.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie
T.a.v.l

Divisie Consument &
veiligheid

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contactpersoon

Datum 8 november 2016
Betreft Instellingsvergunning Wet op de dierproeven

T 088 223 33 33
F 088 223 33 34
chd@nvwa.nl

Onze referentie
TRC/NVW A/2016/8930

Geachte]

In aansluiting op uw verzoek van 15 juli 2016 en op basis van een positief advies
van de NVWA, treft u hierbij het besluit aan waarbij aan u vergunning wordt
verleend voor het verrichten van dierproeven.

De Staatssecretaris van Economisch Zaken,

Gelet op artikel 2 eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven (Stb.
2014, 473);

Besluit:

Aan Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht wordt vergunning
verleend voor het verrichten van dierproeven.

Tevens wordt vergunning verleend voor het fokken en afleveren van dieren met
het oog op dierproeven.

Gelet op artikel 11, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven
(Stb. 2014, 473);

Besluit:

Aan Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht wordt vergunning
verleend voor het fokken en afleveren van dieren met het oog op dierproeven.

De volgende personen zijn benoemd:
a) de persoon die binnen de instelling verantwoordelijk is voor het toezicht op
de naleving van de Wet op de dierproeven
b) de persoon bedoeld in artikel 13f, derde lid van de Wet op de dierproeven
c) de persoon bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven
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Divisie Consument &
veiligheid

Datum
Hoogachtend, 08-11-2010
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Ome referentie
Voor deze: TRc/iwwA/20i6/s93o

DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL- EN

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indien en via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een
digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u
stuurt een kopie per post na.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift
naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken,
postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie
van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op:
088 042 42 42 (lokaal tarief).
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Nr. 60754
16 november

2016

Verlening instellingsvergunning dierproeven, Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA)

Datum: 8 november 2016
Kenmerk: TRC/NVWA/8930

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

dat aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht onder kenmerk TRC/NVWA/8930 op 
8 november 2016 vergunning is verleend op grond van artikel 11 lid 1 van de Wet op de dierproeven 
om dieren te fokken en af te leveren met het oog op dierproeven.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2016 nr. 60754 16 november 2016
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